Czy twoje serce
jest zagrożone
niskim poziomem
kwasów omega-3?
Jak wynika z najnowszych badań, około 95% Amerykanów
ma niski poziom kwasów omega-3, co może ich narazić na
zwiększone ryzyko zapadalności na choroby sercowo-naczyniowe.
Ostatnie dane opublikowane przez National Health and Nutrition
Examination Survey [Narodowy Sondaż Zdrowia i Żywności]
wskazują, że 95,7 % reprezentatywnej próby Amerykanów ma
wskaźnik omega-3 poniżej 4 %. Ten wskaźnik wyraża ilościowo
status spożycia kwasów tłuszczowych przez daną osobę. Tak niski
poziom cyrkulujących kwasów omega-3 naraża ludzi na wysokie
ryzyko choroby niedokrwiennej serca.1
Niski poziom długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych Omega 3 jest powszechny wśród dorosłych
Amerykanów pomimo wielokrotnie powtarzanych apeli do
społeczeństwa o tym, jak istotne jest zwiększenie konsumpcji
owoców morza. Naukowcy, którzy opublikowali wyniki badań w
wydaniu NUTRIENTS z 2015 roku stwierdzili również, że należy
szczególną uwagę poświęcić osobom pochodzenia latynoskiego
oraz w wieku od 20 do 59 lat ze względu na to, że w tych grupach
występuje szczególnie wysoki odsetek osób o niskim wskaźniku
spożycia kwasów omega-3. Zauważono również, że w żadnej
populacji objętej badaniami nie było sytuacji, w której większość
jej członków miałaby stężenie tych kwasów powyżej minimum, co
podkreśla tym samym ogólną potrzebę zwiększenia zawartości
długołańcuchowych kwasów omega-3 w diecie.1

Dr Harry Rice, wiceprzewodniczący GOED (Światowej
Organizacji Omega-3 EPA i DHA) odpowiedzialny za sprawy
organizacyjne i naukowe określił wynik badań za niepokojący,
ale nie zaskakujący. „Badania potwierdzają, że niskie
spożycie EPA i DHA osiągnęło rozmiary epidemii w Stanach
Zjednoczonych”, powiedział dr Rice.2 „I jest tylko jeden sposób
wyjścia z poważnych problemów, które sami sobie stworzyliśmy:
zwiększyć spożycie EPA/DHA! Z tych badań jasno wynika, że
konieczne są działania wspierające dotrzymanie Dziennego
Zalecanego Spożycia (RDI) EPA i DHA.”2
• Szacunki przewidują, że do 2030 roku, 40,5 % ludności
USA może mieć jakąś formę choroby układu sercowonaczyniowego.
• Szacuje się, że koszty związane z leczeniem chorób układu
krążenia wzrosną o 61% w latach 2010-2030.
• Systematyczne badania wskazują, że wzrost spożycia
kwasów tłuszczowych omega-3 mógłby doprowadzić do 7%
zmniejszenia zapadalności na choroby sercowo-naczyniowe.
• W efekcie mogłoby dojść do zmniejszenia kosztów hospitalizacji
osób w wieku > 55 lat w USA o 2,06 mld dolarów.
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KONTROLUJ ZDROWIE SERCA
Rybi olej został dobrze zbadany w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat i kolejny raz stwierdzono jego korzystny wpływ na serce i
układ krążenia.

Każdy może stosować OMEGA+++. Jeśli masz znajomych,
krewnych lub klientów, którzy nie są przekonani o znaczeniu
włączenia kwasów omega-3 do ich codziennej diety, przekaż
im co mówią naukowcy w tym artykule.

Dobrą wiadomością jest to, że LifePharm stworzyła doskonały
suplement diety o nazwie OMEGA+++. Preparat ten składa się
z oleju niewielkich ryb, który dostarcza czyste EPA i DHA,
wolne od zanieczyszczeń i bogate w długołańcuchowe
wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 konieczne dla
zdrowego serca.

Dowiedz się więcej o OMEGA+++

Te informacje nie zostały zweryfikowane przez Agencję USA ds Żywności i Leków (FDA). Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, terapii ani
zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.
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